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RECHTE LIJN 

Scaef Magi Bedweg 
Bedwig van Scaef 
Hwala Guala van Bedwig 
Herimod Harderich v Saksen 
Anserich van Saksen 
Wicke I van Saksen 
Svarticke I van Saksen 
Svarticke II van Saksen 
Wigwardus van Saksen 
Wittekundus van Saksen 
Wilcke II van Saksen 
Marbod van Saksen 
Bodo van saksen 
Waegdeg Witte I van Saksen 
Witta Utta II van Saksen 
Witigislus van Saksen 
Hengist van Saksen 
Hartwager van Saksen 
Hattwigate van Saksen 
Hulderic van Saksen 
Bodicus van Saksen 
Berthold van Saksen 
Sighard van Saksen 
Theodoric van Saksen 
Ethelhardus Aethelbert 
Herman I von Meinhövel 
Svartica von Meinhövel 
Herman II von Meinhövel 
Herman III  von Meinhövel 
Herman IV von Meinhövel 
Heinrich I Nordwestfalen 
Herman I v Werl Arnsberg 
Herman II von Werl 
Rudolf II von Meinhovel 
Aeddadus von Meinhovel 
Godschalk von Sprodeh 
Godschalk Sepperothe 
Egbert I van Gronebeke 
Egbert II van Gronebeke 
Tyarck to Tammynghe 
Jarich I to Tammynghe 
Liudo van Tammynghe 
Jarich II van Tamminga 
Abel I Tamminga 
Onno I Tamminga 
Abel Tamminga 
Onno Tamminga 
Hille Tamminga 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Onno was een zoon van Abel Tamminga. Hij erdfe Tammingaborg 

van zijn vader. Hij komt voor onder de Ommelander 

Gedeputeerden en behoorde tot diegenen die in 1577 door de stad 

werden gevangen genomen. Dit gebeurde toen de Gedeputeerden 

voor een vergadering in de stad waren. In het stadhuis werden zij 

toen als gijzelaar gevanmgen genomen, aangzien de Ommelanden 

tegen het bestuur van de stad waren. Deze gijzeling duurde een 

jaar. Toen werden zij vrijgelaten, aangezien de Ommelanden zich 

alleen noch maar weerbarstiger opstelden. Tussen 1580 en 1594 

diende Tammingaborg regelmatig als steunpunt voor Spaanse 

soldaten. Wanneer Onno gestorven is, is niet bekend. 

Waarschijnlijk voor 1594, in welk jaar Sicke van Deke, getrouwd 

met Hille Tamminga, als hoofdeling te Jellum, Tammingaborg en in 

de Marne wordt vermeld.  

Hij komt voor onder de Ommelander Gedeputeerden en behoorde 

tot diegenen die in 1577 door de stad gevangen werden genomen. 

Dit gebeurde toen de gedeputeerden voor een vergadering in de 

stad waren. In het stadhuis werden zij toen als gijzelaar genomen, 

aangezien de Ommelanden tegen het bestuur van de stad waren. 

Deze gijzeling duurde een jaar. Toen werden zij vrijgelaten, 

aangezien de Ommelanden zich alleen nog maar weerbarstiger 

opstelden.   

Tussen 1580 en 1594 diende de Tammingaborg regelmatig als 

steunpunt voor Spaanse soldaten.  

Onno trouwde met Teteke van Ewsum en kreeg samen met haar 2 

kinderen, allebei dochters: Hille en Anna (geboren 1530 en 

getrouwd met Derk Counders van Helpen/stierf op 11-10-1604)  

Hieronder staat een akte van overdracht door de Prior Adrianus 

Zwezaeus en het cenvent van het Dominikanenklooster te Winsum 

aan Christiffer van Ewsum, Onno Tamminga en Aijlko Onsta als 

fundatoren, collatoren en patronen van het klooster van alle 

bezittingen van het klooster.  

 



Hierna volgt de leesbare transcriptie. 

 

Whij Adrianus Zirczaeus prior Johannes Liesholt Subprior Johannes Culenborch Senior unde priester met broeder Peter a 

Zutphania conversus als tzamptlycke convents broederen des kloesters Winssum 62  

Prediker Orden in Vrieslant tusschen dije Eems ende Lauwersche ghelegen ter eenre unde wij Christoffer van Eussum 

tho Rasquart Bafflo ende Jenledt Onno Tammingha und Hoeerhuijsen unde Eylco Onsta tho Sauwert Wetsinghe ende 

Verhillersum respective Jonckeren ende hoevetheren als sekere onghetwiffelde Collatoren unde patronen des verscr. 

kloesters tho Wijnssum ter anderen tzijden dhoen kondt bekennen unde belijen alle tzamptlijken in unde vermits 



dessen openen bezegelden breve voer ons onsen naekomelinghen ende arffgenamen offt allen den ghenen dije 

enichsins van onsent wegen enighe actie solde competeren ofte intenteren moeghen who wij vrijwillich met upsaten 

velberaden ende voerbedachten moede sinnen verdraghen veraccordeert ende oever eengekomen in forme unde 

maniere whoe volcht Inden eersten Dwijle Whij Prior Subprior ende Conventualen des Cloesters Wijnssum verscr. desse 

vergangen jaeren bij tijde Hispanischer regeringhe vermits mannichfoldighe doertochten van Span- sche, Italiaensche 

ende Welsche garnissonen ende groeten overvall overmoet ende ghewalden in roeven plunderen pillieren vangen 

spannen extorsien etc, soe sije den Cloesteren geestlijcken ende ghemenen volcke edel ende onedell angedaen Oeck 

mede dorch dije Onvelijcheijt ende vrese der vrijbuijteren onsen verscr. Cloester in dijt ses ofte soeven Jaeren hebben 

moeten verlaeten ende nu voer drije jaeren weder in onsen Convent ghecoemen zijnde vanden doertreckenden whoe 

oeck vanden liggenden soldaeten soe sije in onse verscr. Convent geforeent, ofte ock anders gheweldichdichlijcken (sic) 

inghebroeken weren weder upt nije tot etlycke maelen gheplundert beroevet ghe bonden unde gheslagen zyn ghewest 

Daer van onse fundatoeren unde patroenen (hoewel zije sulx wel geerne ghewilt hadden) nyet hebben koenen frijen 

ende redden daer tho ock onse Convent soe thoslaegen verroddtent ende verdorven is dart whij idt mit onsen Convents 

upkompsten nijet en solden konnen repareren ende lestkelen soemen in dese jamerlijcke elendijghe tijden uth 

exempelt van anderen dije verwoestinghe der kloesteren bevruchten moet Op dat ...... dije aelmissen ende geestelycke 

goederen dye Godt almechtich ende tot sijner eren in voertijden uth andacht ende devotie van goede vroeme luijden 

ghegeven nijet gedistraheert ghe alieneert ende in andert gebruijck geprophaneert worden ende whij dan soe uth der 

ffundatien als anders olden breven ock uth memorien unde berichtinge onser voervaderen Senioren des verscr. 

Convents unde uth gemene gheruchte genoechsaem vorstaen als dat dije van Eussum, Onsta unde Tammingha zekere 

onghetuij- felde fundatoeren, Collatoren ende patroenen onses Cloesters sinnen daer onse ante cessoren ende 

voervaeders dije verscr. Edelinghen ende stammen ock stedes voergeholden ende gheachtet hebben ende zije oek 

stedes onse benefactorene ende voerstanders ghewest zijn Soe ist dat whij verscr. Prior, subprior, Senior ende 

Conversen als Conventualen des Closters Winsum inder qualiteijt als verscr, uth boeren verhaelden ende meer anderen 

ende meer anderen (sic) ons daer tho bewegenden oersaeken mit vrijen vrijen (sic) willen ongheduonghen ende 

ongenodiget zijndt mit goeden walbedachten ende voerberaeden moede hebben ghereigneert, ghetransporteert, 

gecedeert ende oevergedraghen Resigneren, transporteren, cederen, ende dragen over inkracht desses breves soe whij 

des opt alderbundichste ende bestendichste solden koenen moeghen ende behoeren tho doene onsen Convente tho 

Winssum met kercken, kloester endt allen ghebou ende behuijsinghe mit appelhoeven, boemer allen gewas, 

Coeltuijnen, muijren ende mitten vrijen gronden, betim- mert ende onbetimmert mit allen rechten ende egendomen 

nichtes van allen uthghenoemen soe wij ende onsen Convente tot enighen tijden daer angehadt ofte noch ende enighe 

manijren solden moeghen hebben mit alle dije huysteden ende warvan betimmert ofte onbetimmert soe whij tho 

Obergum ende Winssum oft op andere oerteren ende plaetzen liggende hebben voert met Alle onse ende des Convents 

verscr. arven, landen, renten goederen whoe ende waer dije geleghen ende men dije zelve in ofte byijten Vrieslant 

bevragen ende vertijschen kan mit allen zegel ende breven, registeren donaties boeken, papiren dije enichsins onsen 

Convente ofte desselven goederen mochten beroeren unde voerts onse koeken unde broureesschup mit stoelen, 

bancken ende huijsraet (th-gesecht unse 63  

bedden daer wij up slaepen mit hoeren thobehoer ende wes ons anders pertikulier thokompt) in handen des Edlen 

ende erentfesten Junckeren Cristoffer van Eussum Onne Tammingha ende Eijlko Onsta als onsen fundatoren Collatoren 

ende patronen omme datzelve Convent met alle sijne goederen incontinenti weder antotasten ende tot der eere gods 

(des whij hoere conscientie willen bevolen he hebben) weder aen tho legghen ende aanthokeren soe hoer des believen 

zall ende ter eeren Goedes nuttest sal duncken twesen etc. unde omme dat dije verscr. huijsinghen ende timmeringhen 

des verscr. Cloesters nyet gheruineert eder gedemoliert ende soe in effectum onnutte gemaeckt worden Soe willen whij 

Prior, subprior, senior ende Convers als conventualen verscr. in deser overdrachtbreeff uthbescheijden dat dije Edel 

ende Erntfeste Juncker Crijstoffer van Eussum onse Cloester tho Winssum mit allen sinen timmeringhen huysinghen, 

apelhoeven, Coeltunen, boemen, ghewas, muijren mit den eijgendom des grondes soe ende gelyck onse voervaederen 

voer ende whij nae alstedes beseten ende ghebruijckt hebben uit allen rechten ende eijgendom soe wij enichsins daer 

tho ghehadt moeghen hebben mit alle tilber goet ende huijs raet als verscr. Alloijne dije kercke ende buytenste 

kerckhoff uthbescheijden zal moegen ewelick ende arfflijck an sich nemen unde voer zich unde zijnen arven ewelych 

ende arfflich beholden ghebruijcke ende besitten Mit den bescheijde dat dije verscr. Juncker voer desse verscr. 

behuijsinghen, Appelhoeven, Coeltunen ende gronden enne zekere somme van jaerlycke arffrenten in goede ghewisse 



grunden in Westvrieslandt ofte den Ommelanden gelegen ewelick ende arfflick oeverwijsen zal diemen tot goedes ere 

weder in dije plaetze van behuysinghe verscr. ankeren mach ende sal staen tot redelijcke discretie van dije ander seyde 

fundatoren als dije Edelene unde Erntfesten Jonckeren Onno Tammingha ende Eylcko Onsta who vele jaerlijcke rhenten 

dije verscr. Cristoffer van Eussum uthuijsen zall dwijle dije verscr. behuijsinghe in daeke, muijren ende vensteren gaer 

vercoemen, verradeert ende thom dele geruineert sinnen. Item in dem ock dije verscr. Joncker Cristoffer heer van 

Eussum dye ander huijsteden tho Obergum ende Winssum gelegen arfflicken wil an sick nemen sal hije Sulx moeghen 

doen mit soe vele arffrenten gelijck nu ter tijt dzelve beloepen arfflijcken weder in dije stede over twijsen Unde treden 

whij Conventualen verscr. hijr mede aff ende renuntieren voer ons ende onsen nae koemelinghen alle rechten ende 

eijgendoemen soe wij ende onsen predecessoren voer ende whij nae tot enighen tijden een den verscr. Convente ende 

alle haeren goederen als boeven breder gementioneert, ghehadt ende noch moeghen hebben Beloevende by dese 

resignatie, transportatie ende Cessie tho willen bliven ende persisteren sonder in enighen manieren daer tegens tho 

willen doen ofte uth onsen naemen dorch emants anders enigerleije actie toe laeten intenteren in rechte ofte buyten 

rechte Renuntierende verthiende ende afftredende hijr mede allen rechten geijstlich ende wertlych voerts Privilegien 

ende alle vrijheyden ons ende onsen Orden van Paussen, Keyseren ende Coninghen enichsins gegeven soe vele ons ter 

krenckinghe desses breven mochten denen Doch alle tijt mit dessen bescheijde dat dije verscr. fundatoren alleijne ons 

verscr. Conventualen jaerlix sijne billicke alimentatie nae gelegentheijt onse levent lanck ende nyet langer sullen assig- 

neren ende verwissen ctc. Welcke verscr. resignatie, transportatie ende cessie wij boevengescr. fundatoren alsoe inder 

qualiteyt als verscr. zampt unde een Ider besonder geaccepteert ende aengenoemen hebben Accepteren ende nemen 

an in kracht desses breves up conditien und voworden als verscr. unde beloeven dzelve kercken ende kerckhoff zampt 

alle des Convents goederen ende wat rente van dije behuysinghen des verscr. Cloesters koemen mach incontinenti ende 

metter daet tot der eren godts ende dienst synder ghemeenten tappliceren ende aen tho legghen Beloevende ock den 

Prior ende Conventualen verscr. uth dije goederen des Convents nae gelegentheijt eijne billike alimentatie jaerlix haer 

levant lanck twillen assigneren ende versekeren daer wij dan den Prior ende Conventualen eyn Ider bisonder (ghelijck 

ock tvoeren 64  

verhaelt) goede verwissinghe ende verzegelinghe van geven willen unde naedem dije Vlecken Obergum ende Winssum 

in etlijcke Jaeren zeer ghewassen ende thogenoemen unde dorch dije Segeninghe Goedes tho verhoepen steijt dat 

dzelvighe noch dagelix meer tun meer wassen ende thonemen worden ende dije beyde Parochie kercken vast kleyn 

ende nijet wel suffesant sinnen Soe ist dat whij fundatoren verscr. dije kercke verscr. met den kerckhoeven den 

gemeijnen Ingesetenen van Obergum ende Wynssum tot enen kerspell kercke assigneren ende tho bruycken tho staen 

mit soe vele jaerlycke Renten daer eijn Pastoer doberlijcken ende eerlijcken van leven mach Beholdende dye Collatie 

ende conferentie des selven leens ende Pastorien (soe dickwils dzelve vaceren wort) aen ons Ende soe ock vele daer aen 

ghelegen ende grotelycken ter eren Goedes ende gemene welvaert dienstellijken is dat dije jonge joeget wel 

gheinstitueert ende ter eren goedes upgetogen wordt ende dan Obergum ende Winssum van goede getrouwe Meesters 

ende dzelven onderholt nijet well versien So Soe assigneren whij verscr. fundatoren ende Collatoren soe vele jaerlijcke 

rhente uth des Cloesters verscr. goederen als tot onderholdinghe enes goeden ghetrouwen Schoelmesters omme 

matich daer van tho leven noedich zijn sal unde dwile men oeck dickmaels bevindet vele junghen van eerlycke olderen 

gheboeren dije dan vrom ende van goden verstande ende ter schoelen bequaem sinnen sonder van armoet haere 

Studia nijet vervolgen koenen Soe ist dat whij fundatoren verscr. ter erer goedes ende tot befor deringhe van tgemene 

beste uth des verscr. Convents goederen stichten ende funderen ses proevens tot onderholt van ses arme klercken waer 

van Ick Christoffer van Eussum ofte mine arffgenamen twe proeven ende Ick Onno Tammingha oft myn arffgenamen 

twe proeven ende Ick Eijlco Onsta Ofte myne arffgenamen twe proeven stedes (wanneer dije proevens vaceren sollen) 

hebben te confereren ende tvergeven ende zall ock dije Collatie ende conferentie des Schoelmeisters Ook dije depositie 

soe veer hije onduchtich bij ons verscr. fundatoren ende onser arffgenamen ewelicken ende arfflijcken bliven ende 

anders nijemants Beloe vende van alle desse fundatien zonderlinghe verzegelinghe ende acten up tho richten 

Voerbeholden dat dzelve fundatien voer desse tijt nijet vorder gheeffectueert sullen worden als sich des Convents 

upkompsten ende renten strecken ende wes thor tijt dat dije alimentatie weder vervallen ende versturven ijs Dyt alles 

whoe boevengescr. beloeven whij fundotoren upgemelt bij goeder truwen ende met goeder Conferentie tho 

effectueren ende nae allen onsen vermoeghen naetkomen ende hebben derhalven whij Cristoffer van Eussum Onno 

Tammingha ende Eulco Onsta (voer soe voele ons angaet) elck onsen zegel witijcken hijr an doen hanghen ende met 

eijgender handen ondergescr. versoeken bidden ende begeren mits desen whij verscr. Prior, Subprior Senior ende 



Conversen als enighe Conventualen des Conventes thot Winssum aen onsen Eerweerde- ghen ende Religiosen heren 

Johannem Anthonianum vicarium provincialem onses Ordens als onse Oevericheijt ditzelve upt krefftichste ende in allen 

rechten bestendich twillen approberen confirmeren ende ratificeren sulx als behoeren zall Ende tot meerder 

bevestenisse van desse onse daetlycke resignatie transportatie ende Sessie hebben whij ghebeden den Eerweerdighen 

ende Religiosen heren Harmannum Doccum Abt ende Praelaet van Feldwert anders Oldencloester bij den Dam ditzelve 

ghelyckfals (nae dat whij een Ider besonder mit egener hant zulx onder ghescr. ende Ick Prior verscr. mede verzeghelt 

voer mij selves Ock van Wegen den Subprior Senior ende Convers verscr. onsser weghen tversegelen ende thoe 

bekreftighen twelcke whij Harmannus Doccum Abt verscr. ende prior ter bede ende begerent verscr. geerne hebben 

ghedaen ende derhalven elck onse zegell wetentlijcken hijr mede anghehanghen oek met egener hant ondergescr. 

Actum in Felwert alias Olden Cloester bij den Dam dessen Soevenentwintichsten dach Martij. Anno XVc tachtentich 

deser breven sint des alleens ludende versegelt ende ondergescr. daer van een Ider fundator ende Collator ene van 

heft. ONDERTEKENINGEN 1. Christoffer van Eweszum zu 65  

Rasquardt Baffloe und Jenledt etc. subscripsit 2. Onno Tamynge ho hoevelynck in de Marne 3. Eilko Onste in ...... 4. 

Hermannus Doccum Abth thoe Felwert anders Oldencloester bIJ den Dam mijnen handt 5. Frater Adrianus Zierikze prior 

frater Johannes Liesholt supprior frater Johannes Culenborch fraeter Peter van Zutff 

Archiefstukken:  Akte van Verkoop 

 

Zegel Onno Tamminga 

 

 Vernoeming:  Onno is vernoemd naar zijn grootvader. 
 


